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1 Inleiding 
De gemeente Den Helder en het Regionaal Archief Alkmaar werken samen aan een project om 

digitale raadsinformatie, waaronder audiovisuele raadsverslagen, over te dragen aan een e-

Depotvoorziening. Meer informatie over de achtergronden, doelstellingen en planning van dit 

project is te vinden in het projectplan: “Videotulen, Overdracht van digitale raadsinformatie Den 

Helder aan het Regionaal Archief Alkmaar” (v1.1, 25 jan 2016).
 

Dit rapport vormt de neerslag van het eerste projectresultaat: 
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1. De huidige situatie is geanalyseerd en vastgelegd. We weten hoe het bestand aan over te 

brengen digitale raadsinformatie in elkaar zit en welke samenhang moet worden bewaard. 

Product: Informatie-analyse van de digitale raadsinformatie in Den Helder, waarin we 

beschrijven welke 

a) processen 

b) data-structuren 

c) opslagformaten 

de griffie en GO gebruiken om digitale raadsinformatie vast te leggen. 

 

Het rapport biedt een overzicht van de manier waarop videotulen in Den Helder worden gemaakt, 

hoe deze worden uitgewisseld en opgeslagen. Het Raadsinformatie Systeem (RIS) van 

Gemeenteoplossingen (GO) dat wordt gebruikt, bevat verschillende vormen van data die in 

samenhang de toegankelijke en geordende staat van de informatie bepalen. Zo zijn bijvoorbeeld de 

agenda en de sprekerslijsten in deze data opgenomen. Zij vormen in combinatie met verwijzingen 

naar spreekmomenten in de opnames een belangrijke toegang tot de videoregistratie. Het is 

belangrijk om deze samenhang te bewaren. Daartoe worden in dit rapport de volgende vragen 

(gesteld in het Projectplan, p.5) beantwoord: 

• Hoe werkt het organiseren, houden en vastleggen van commissie- en raadsvergaderingen? 

Welke processen doorloopt de griffie daarvoor?  

• Welke informatie legt de griffie vast in het RIS? Wordt deze informatie nog verrijkt 

(informatie toegevoegd) door GO? 

• Hoe is deze informatie opgeslagen? Met welke techniek en op welke plaats? 

• Welke (meta-)data worden vastgelegd, en in welke standaard? 

2 Processen 
Het voorbereiden en registreren van raads- en commissievergaderingen verloopt in 4 fasen, die 

hieronder nader zullen worden beschreven: 

1. Het aanmaken van exportdossiers en basale agenda's 

2. Voorbereiding van een individuele vergadering 

3. De verslaglegging gedurende de vergadering zelf en uitzending via de website 

4. verslaglegging na de vergadering 

2.1 Aanmaken van exportdossiers en basale agenda's 

Eens per jaar stelt de Griffie een vergaderschema op met vergaderdata voor de gemeenteraad en 

verschillende commissies. Als het vergaderschema bekend is, maakt de Technisch 

Applicatiebeheerder Corsa (TABC) in het document management system (DMS) Corsa voor elke 

vergadering een zogenaamd exportdossier aan. Vervolgens maakt de TABC voor elke vergadering een 

basale agenda aan, en koppelt de agenda aan het bijhorende exportdossier.  

Exportdossier 
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Een exportdossier is een informatie-eenheid aangemaakt in Corsa  die in verbinding staat met het 

Raadsinformatiesysteem GO. De informatie wordt elk kwartier gesynchroniseerd. Als er stukken 

worden toegevoegd of agenda’s gewijzigd, zijn deze wijzigingen na een kwartier ook doorgevoerd op 

de website van de gemeenteraad. 

De XML structuur van het exportdossier is weergeven in Bijlage A: XML-structuur van het 

exportdossier(p.16). 

Agenda 

Een agenda is een set gestructureerde data betreffende een vergadering. Op de website van de 

gemeenteraad wordt deze set data gepresenteerd als toegang / navigatietool om tot op het niveau 

van afzonderlijke agendapunten vergaderstukken en audio / video te kunnen raadplegen (zie Figuur 

2, p.10).  

NB: In dit stuk wordt met de term agenda dus verwezen naar de set gestructureerde data die een 

dynamische presentatie op de website mogelijk maakt, en niet naar een statisch tekstbestand met 

een opsomming van agendapunten. 

Een agenda bestaat uit twee niveaus: vergadering en agendapunten. Voor elk type vergadering 

(vergadering van een bepaald Orgaan) zijn standaardagendapunten geconfigureerd (zoals: opening  

en mededelingen, vaststelling agenda, sluiting.)  Aan agendapunten kunnen documenten 

(poststukken uit Corsa) worden gekoppeld. 

Identificatiecode  

De exportdossiers hebben een identificatiecode die is geclassificeerd volgens een vaststaand schema. 

Met deze identificatiecode kan een exportdossier aan een agenda worden gekoppeld (Zie Figuur 3, 

p.11) In dit voorbeeld is de code RIS.01.02.16.01: 

• “01” betekent dat het gaat om vergaderingen van een bepaald orgaan. 

• de tweede code (in dit geval “02”) geeft aan om welk orgaan het gaat. (“02” is bijvoorbeeld 

de gemeenteraad) 

• de derde en vierde code zijn respectievelijk het jaar (“16” betekent 2016) en de maand (“01” 

betekent januari) 

Bijlage B: tabel met classificatiecodes voor vergaderingen (p.19) geeft een overzicht van de waardes 

die de classificatie kan hebben. 

2.2 Voorbereiding van een individuele vergadering 

Voorafgaand aan de vergadering controleert de medewerker Griffie via gebruikersinterface 

“MyCorsa”  de gegevens in de agenda en past deze zo nodig aan. De medewerker Griffie voegt  de 

niet-standaard agendapunten toe en voorziet deze van een korte beschrijving/toelichting. 

De medewerker Griffie koppelt  documenten (poststukken in  Corsa-terminologie)  aan de 

agendapunten. Alle documenten worden toegevoegd in het bestandsformaat PDF/A. 
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Alle aanpassingen en toevoegingen worden direct opgenomen in het exportdossier. De website van 

de gemeenteraad verandert daarna op basis van het exportdossier automatisch binnen een kwartier.  

Zie ter illustratie van deze stappen de afbeelding van de gebruikersinterface MyCorsa van de griffie in 

Figuur 8 p. 14. 

2.3 Verslaglegging tijdens de vergadering en uitzending via de website 

Gedurende een raads- of commissievergadering  maakt de griffiemedewerker een video- of 

audioregistratie. Er zijn 3 vergaderlocaties, zodat er 3 vergaderingen tegelijk kunnen worden 

geregistreerd.  

2.3.1 Voorzieningen in de Raadszaal 

In de raadszaal zijn 5 vaste camera’s aanwezig. In de raadszaal zijn 3 spreekgestoeltes waarop een 

camera is gericht. Ook op de voorzitter is een camera gericht. De vijfde camera geeft een 

overzichtsbeeld. De spreekgestoeltes zijn uitgerust met een microfoon en de voorzitter en de griffier 

hebben een vaste microfoon. De camera’s en microfoons zijn via internet verbonden met het RIS 

(GO).  

De griffiemedewerker werkt via een laptop in het RIS (GO) en bedient een CueTouch control panel. Er 

staat er een monitor waar de camerabeelden op te zien zijn (zie Figuur 6, p.12).  

2.3.2 Starten uitzending 

Tijdens de vergadering start en stopt de griffiemedewerker het audiovisuele signaal met een laptop 

vanuit de webinterface voor beheerders van het RIS (GO) (zie Figuur 5, p.12). Vanaf het moment dat 

de opname gestart wordt, gaat het signaal naar het RIS (GO) en wordt het gestreamed via de website 

(publieksinterface) zodat mensen live de vergadering kunnen volgen.  

Zodra een microfoon bij een spreekgestoelte wordt ingedrukt, wordt de hierop gerichte camera 

automatisch geactiveerd. De griffiemedewerker heeft de mogelijkheid om via de CueTouch van 

camera te wisselen als daartoe aanleiding is. 

2.3.3 Toevoegen “pointers”: tijdsmarkeringen agendapunten en sprekers 

Zodra het volgende agendapunt in de vergadering aan de orde is, selecteert de griffiemedewerker 

het volgende agendapunt in de webinterface van het RIS. Tijdens de live uitzending ziet de kijker dan 

welk agendapunt bezig is.  

 Het RIS slaat op waar een oude agendapunt eindigt en een nieuw agendapunt begint. Dit wordt 

opgeslagen als een tijdsmarkering (“pointer”) en zorgt er ook voor dat bij het terugkijken de video 

per agendapunt bekeken kan worden. 

De griffiemedewerker geeft bij elke spreker bij het spreekgestoelte aan om welke spreker het gaat 

via een voorgevuld keuzemenu op de CueTouch. De naam van de spreker verschijnt dan in beeld. 

Ook deze informatie wordt opgeslagen als tijdsmarkeringen, zodat in de gebruikersinterface bij een 
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agendapunt te zien is wie er aan het woord is geweest en hoe lang. Ook kan de video worden gestart 

vanaf het moment dat een bepaalde spreker aan het woord is. 

Met de Cue Touch kunnen ook tekstberichten in het camerabeeld worden geplaatst (bijv “de 

vergadering is geschorst tot… ).  

2.3.4 Backup 

Het audiovisuele bestand wordt ook opgeslagen op eigen servers van Den Helder als back-up. Dit 

gaat dus om dezelfde videobeelden als die opgeslagen worden door GO. De informatie die is 

toegevoegd (pointers, sprekers, agendapunten) wordt niet als onderdeel van de backup  opgeslagen.  

2.3.5 Voorzieningen Plaza en Trouwzaal (audio-registraties):  

Van vergaderingen die op de Plaza of in de Trouwzaal plaatsvinden, wordt alleen het geluid 

opgenomen en uitgezonden, door middel van een mobiele set draadloze microfoons. 

De griffiemedewerker voegt tijdens deze vergaderingen alleen tijdsmarkeringen toe van 

agendapunten. De sprekers worden niet gemarkeerd. 

2.4 Aanpassingen van de informatie na afloop van de vergadering 

Na afloop van de vergadering wordt door de griffie de via de website gepubliceerde raadinformatie 

gecompleteerd.  

• Pointers worden gecontroleerd en eventueel verbeterd. 

• Amendementen op raadsvoorstellen worden in Corsa geregistreerd en aan het betreffende 

agendapunt gekoppeld.  

• Een besluitenlijst wordt opgesteld, geregistreerd in Corsa en aan de betreffende vergadering 

gekoppeld. 

• Besluiten worden in Corsa digitaal ondertekend. Dit proces is zo ingericht, dat een digitaal 

ondertekend besluit automatisch aan het betreffende agendapunt wordt gekoppeld. 

• Als er iets mis is gegaan tijdens de live uitzending kan het audiovisuele bestand uit de backup 

naar het RIS (GO) worden ge-upload. Pointers en aanvullende informatie moeten dan 

achteraf (opnieuw) worden toegevoegd. 

 

3 Datastructuur 
In dit hoofdstuk wordt de technische structuur van het te archiveren bestand beschreven. Dit te 

archiveren bestand zou een “oppakbaar bestand” moeten zijn.  In het projectplan is dit begrip 

geïntroduceerd: 

“ De paradox van digitale duurzaamheid is, dat dragers, systemen, standaarden en bestandsformaten 

áltijd aan verandering onderhevig zullen zijn. Elke oplossing voor digitale duurzaamheid zal dus 

tijdelijk zijn. Het is de kunst om de essentie van digitale informatie bestand te maken tegen al deze 

verandering. 
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 Duurzame bewaring van de digitale raadsinformatie is pas mogelijk als we een scheiding maken 

tussen de digitale raadsinformatie en de functionaliteit die GO biedt. De digitale raadsinformatie 

moet als eenheid “oppakbaar” zijn en van RIS naar e-depot kunnen worden overgedragen. De 

archiefdienst moet bovendien in de toekomst in staat zijn de digitale raadsinformatie weer “op te 

pakken” om het eventueel te verplaatsen naar een nieuw e-depot.  

Dit “oppakbare” bestand moet alle informatie in zich dragen waarmee de functionaliteit die nu door 

GO wordt geboden, kan worden gereconstrueerd. Dat wil zeggen, dat de informatie in de toekomst 

ook los van GO kan worden geraadpleegd en doorzocht op de manier waarop dat nu kan. Dus: zien 

welke sprekers aan het woord zijn bij een agendapunt, navigeren naar agendapunten, de relevante 

vergaderstukken bij het agendapunt kunnen openen, etcetera.” 

 

Uit de analyse van het proces blijkt dat dit “oppakbare bestand” de volgende data zou moeten 

bevatten: 

• Agenda: een set gestructureerde data betreffende een vergadering.  

• Pointers:  

◦ tijdsmarkeringen wanneer een agendapunt begint en eindigt;  

◦ tijdsmarkeringen wanneer een spreker begint en eindigt; 

◦ informatie over de spreker (naam en organisatie of rol) 

• Documenten: Poststukken uit Corsa die aan een vergadering zijn gekoppeld. 

• De registratie van beeld en geluid. 

 

We hebben gezien dat deze data in verschillende systemen worden vastgelegd om uiteindelijk door 

GO bij elkaar te worden gebracht. GO kan een export leveren die alsvolgt is gestructureerd: 

• Een XML bestand waarin de agenda-informatie en pointers zijn opgenomen. Ook zijn in dit 

XML bestand verwijzingen naar documenten opgenomen. 

• Een set aan Documenten in PDF/A formaat 

• Een set aan AV- bestanden in MP4 formaat. Elk bestand beslaat één vergadering. 

• Een set aan Audio bestanden in MP3 formaat. Elk bestand beslaat één vergadering. 

In Figuur 1 (p.8) is dit schematisch weergegeven. Een voorbeeld van de XML-structuur staat in Bijlage 

C: Voorbeeld XML structuur GO export. 
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Figuur 1: Schema datastructuur Videotulen 

 

4 Bestandsformaten 
 

In een bestandsformaat is vastgelegd op welke manier informatie in een 

computerbestand  gecodeerd is. Het geeft aan hoe de bitstream (reeks enen en nullen) wordt 

vastgelegd en teruggelezen kan worden. 

Een belangrijk risico voor het verlies van informatie is software obsolecence: het niet meer 

beschikbaar zijn van software die de opgeslagen bitstreams kan weergeven. Het gebruikte 

bestandsformaat is daarom een keuze die cruciaal is voor de duurzame toegankelijkheid van 

informatie. 

De door GO aangeleverde bestandsfomaten zijn voldoende geschikt voor lange termijn archivering: 

4.1 Agenda-informatie en pointers (XML) 

 XML Extensible Markup Language (XML) is een programmeertaal waarmee gestructureerde 

gegevens worden weergeven in de vorm van platte tekst. Het is een open standaard. Deze taal is 

behalve machineleesbaar ook leesbaar voor de mens. Dit maakt het een zeer geschikte standaard 

voor het duurzaam toegankelijk houden van gegevens. 

4.2 Documenten (PDF/A) 

De documenten worden aangeleverd in PDF/A formaat. Dit is een open standaard die speciaal is 

ontworpen als archiefformaat voor de opmaak van tekstbestanden. 
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4.3 AV- en Audio registraties (MP4 en MP3) 

Het Audiovisuele materiaal in de dataset voor dit project bestaat uit bestanden in MPEG-4 formaat 

met de H.264 (video-) en AAC (audio-) codecs. De vergaderingen waarvan alleen audio is 

opgenomen, worden in als mp3 bestand geleverd. De codec maakt deel uit van het bestand (mp3 

codec).  

Zie voor de details van de afweging voor de Audio en AV-bestanden Bijlage D: Achtergrond keuze 

bestandsformaten. 
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Afbeeldingen  

Figuur 2: Presentatie  van agenda op website gemeenteraad, per agendapunt toegang tot videoverslag, vergaderstukken 

en informatie over sprekers. 

 



 

 

 

Figuur 3: aanmaken agenda en koppelen aan exportdossier

Figuur 4: registreren agendapunt 
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aanmaken agenda en koppelen aan exportdossier 
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Figuur 5: webinterface beheerder RIS (GO) 

 

Figuur 6: monitor en Cuetouch control panel 

 

 



 

Figuur 7:Agendapunten (weergave in Corsa) 
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Figuur 8: schermafbeelding MyCorsa Griffiemedewerker 
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5 Bijlagen 
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5.1 Bijlage A: XML-structuur van het exportdossier 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<DATAPACKET Version="2.0"> 

  <METADATA> 

    <FIELDS> 

      <FIELD AttrName="Agendadatum" FieldType="string" FieldWidth="" Format=""/> 

      <FIELD AttrName="AgendaLokatie" FieldType="string" FieldWidth="" Format=""/> 

      <FIELD AttrName="AgendapuntsoortCode" FieldType="string" FieldWidth="" Format=""/> 

      <FIELD AttrName="AgendapuntsoortNaam" FieldType="string" FieldWidth="" Format=""/> 

      <FIELD AttrName="AgendaTijdstip" FieldType="string" FieldWidth="" Format=""/> 

      <FIELD AttrName="Behandelvoorstel" FieldType="string" FieldWidth="" Format=""/> 

      <FIELD AttrName="BeslotenNJ" FieldType="string" FieldWidth="" Format=""/> 

      <FIELD AttrName="Brondocument" FieldType="string" FieldWidth="" Format=""/> 

      <FIELD AttrName="CategorieCode" FieldType="string" FieldWidth="" Format=""/> 

      <FIELD AttrName="CategorieNaam" FieldType="string" FieldWidth="" Format=""/> 

      <FIELD AttrName="Description" FieldType="string" FieldWidth="" Format=""/> 

      <FIELD AttrName="Expiredate" FieldType="string" FieldWidth="" Format=""/> 

      <FIELD AttrName="OrgeenheidCode" FieldType="string" FieldWidth="" Format=""/> 

      <FIELD AttrName="OrgeenheidNaam" FieldType="string" FieldWidth="" Format=""/> 

      <FIELD AttrName="Poststukken" FieldType="string" FieldWidth="" Format=""/> 

      <FIELD AttrName="PublicerenNJ" FieldType="string" FieldWidth="" Format=""/> 

      <FIELD AttrName="Publishdate" FieldType="string" FieldWidth="" Format=""/> 

      <FIELD AttrName="Subject" FieldType="string" FieldWidth="" Format=""/> 

      <FIELD AttrName="Volgnr" FieldType="string" FieldWidth="" Format=""/> 

    </FIELDS> 

    <PARAMS Dataset="GOEXPA" DocType="XMLEXP" Function="AGEND" ObjectType="A"/> 

  </METADATA> 

  <ROWDATA> 

    <ROW AgendaLokatie="Raadzaal" AgendaTijdstip="19:30" Agendadatum="23/05/2016" AgendapuntsoortCode="RAAD1" 

AgendapuntsoortNaam="Agendapunten Raadsvergaderingen" Behandelvoorstel="" BeslotenNJ="" Brondocument="AU16.04578" 

CategorieCode="" CategorieNaam="" Description="" Expiredate="" OrgeenheidCode="" OrgeenheidNaam="" Poststukken="au16.04578, 

bsl16.0021" PublicerenNJ="nee" Publishdate="" Subject="" Volgnr="000"/> 

    <ROW AgendaLokatie="Raadzaal" AgendaTijdstip="19:30" Agendadatum="23/05/2016" AgendapuntsoortCode="RAAD1" 

AgendapuntsoortNaam="Agendapunten Raadsvergaderingen" Behandelvoorstel="" BeslotenNJ="" Brondocument="" CategorieCode="" 

CategorieNaam="" Description="" Expiredate="" OrgeenheidCode="" OrgeenheidNaam="" Poststukken="" PublicerenNJ="nee" 

Publishdate="" Subject="Opening." Volgnr="001"/> 

    <ROW AgendaLokatie="Raadzaal" AgendaTijdstip="19:30" Agendadatum="23/05/2016" AgendapuntsoortCode="RAAD1" 

AgendapuntsoortNaam="Agendapunten Raadsvergaderingen" Behandelvoorstel="" BeslotenNJ="" Brondocument="" CategorieCode="" 

CategorieNaam="" Description="" Expiredate="" OrgeenheidCode="" OrgeenheidNaam="" Poststukken="" PublicerenNJ="nee" 

Publishdate="" Subject="Spreekrecht burgers." Volgnr="002"/> 
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    <ROW AgendaLokatie="Raadzaal" AgendaTijdstip="19:30" Agendadatum="23/05/2016" AgendapuntsoortCode="RAAD1" 

AgendapuntsoortNaam="Agendapunten Raadsvergaderingen" Behandelvoorstel="" BeslotenNJ="" Brondocument="" CategorieCode="" 

CategorieNaam="" Description="" Expiredate="" OrgeenheidCode="" OrgeenheidNaam="" Poststukken="" PublicerenNJ="nee" 

Publishdate="" Subject="Vragenkwartier." Volgnr="003"/> 

    <ROW AgendaLokatie="Raadzaal" AgendaTijdstip="19:30" Agendadatum="23/05/2016" AgendapuntsoortCode="RAAD1" 

AgendapuntsoortNaam="Agendapunten Raadsvergaderingen" Behandelvoorstel="" BeslotenNJ="" Brondocument="" CategorieCode="" 

CategorieNaam="" Description="" Expiredate="" OrgeenheidCode="" OrgeenheidNaam="" Poststukken="" PublicerenNJ="nee" 

Publishdate="" Subject="Bepalen stemvolgorde." Volgnr="004"/> 

    <ROW AgendaLokatie="Raadzaal" AgendaTijdstip="19:30" Agendadatum="23/05/2016" AgendapuntsoortCode="RAAD1" 

AgendapuntsoortNaam="Agendapunten Raadsvergaderingen" Behandelvoorstel="" BeslotenNJ="" Brondocument="IR16.0057" 

CategorieCode="" CategorieNaam="" Description="" Expiredate="" OrgeenheidCode="" OrgeenheidNaam="" Poststukken="IR16.0057" 

PublicerenNJ="nee" Publishdate="" Subject="Vaststellen agenda." Volgnr="005"/> 

    <ROW AgendaLokatie="Raadzaal" AgendaTijdstip="19:30" Agendadatum="23/05/2016" AgendapuntsoortCode="RAAD1" 

AgendapuntsoortNaam="Agendapunten Raadsvergaderingen" Behandelvoorstel="" BeslotenNJ="" Brondocument="ID16.01072" 

CategorieCode="" CategorieNaam="" Description="De gemeenteraad heeft in juni 2015 de conceptstatuten vastgesteld van de Stichting 

Meerwerf basisscholen. Op grond van deze statuten dient de Raad van Toezicht te bestaan uit vijf leden. Op 14 december 2015 zijn door de 

raad drie leden benoemd. Deze drie leden hebben statutair het recht om twee leden ter benoeming voor te dragen. Na een 

sollicitatieprocedure zijn de heer Partiman en mevrouw Baggerman voorgedragen ter benoeming." Expiredate="" OrgeenheidCode="" 

OrgeenheidNaam="" Poststukken="ID16.01072, RB16.0022, RI16.0050, RVO16.0031" PublicerenNJ="nee" Publishdate="" 

Subject="Voorstel tot het benoemen van twee leden voor de Raad van Toezicht van Stichting Meerwerf basisscholen." Volgnr="006"/> 

    <ROW AgendaLokatie="Raadzaal" AgendaTijdstip="19:30" Agendadatum="23/05/2016" AgendapuntsoortCode="RAAD1" 

AgendapuntsoortNaam="Agendapunten Raadsvergaderingen" Behandelvoorstel="" BeslotenNJ="" Brondocument="RVO16.0019" 

CategorieCode="" CategorieNaam="" Description="Met de afwikkeling van het boekjaar 2016 (in juni 2017) loopt de overeenkomst met EY 

inzake de levering van accountancydiensten af. Voor het aangaan van een nieuw contract voor accountancydiensten dient opnieuw te 

worden aanbesteed. Aangezien de raad een contractperiode van vijf jaar voorstaat, worden de accountancydiensten Europees aanbesteed. 

De selectiecommissie bereidt de aanbestedingsprocedure voor en doet een voordracht tot benoeming van een accountant voor de 

boekjaren 2017 tot en met 2021." Expiredate="" OrgeenheidCode="" OrgeenheidNaam="" Poststukken="rb16.0021, rvo16.0019" 

PublicerenNJ="nee" Publishdate="" Subject="Voorstel tot het instellen van een selectiecommissie voor de aanbesteding van de 

accountancydiensten 2017-2021." Volgnr="007"/> 

    <ROW AgendaLokatie="Raadzaal" AgendaTijdstip="19:30" Agendadatum="23/05/2016" AgendapuntsoortCode="RAAD1" 

AgendapuntsoortNaam="Agendapunten Raadsvergaderingen" Behandelvoorstel="" BeslotenNJ="" Brondocument="RVO15.0150" 

CategorieCode="" CategorieNaam="" Description="Areaalbuitbreiding van de openbare ruimte en de bezuinigingen op de 

onderhoudsbudgetten nopen tot een andere aanpak. Door een andere benaderingswijze en het ontschotten van de beschikbare middelen 

wordt beoogd het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte te behouden/te verbeteren binnen de vastgestelde kaders. De visie Openbare 

Ruimte in Nieuw Perspectief vormt het kader waarbinnen in de periode 2016-2026 keuzes en afwegingen moeten worden gemaakt. Kern 

van de visie is het streven naar een veilige, schone, door iedereen gewaardeerde én optimaal gebruikte openbare ruimte. Belangrijke 

speerpunten in de visie zijn Klimaatbestendigheid en duurzaamheid, Samenwerking, Differentiatie, Uitnodigend en bruikbaar, en 

Groenwaarden." Expiredate="" OrgeenheidCode="" OrgeenheidNaam="" Poststukken="Bsl16.0020, ID15.03958, ID15.03959, RB15.0139, 

RVO15.0150" PublicerenNJ="nee" Publishdate="" Subject="Voorstel tot het vaststellen van de visie Openbare Ruimte in nieuw 

perspectief." Volgnr="008"/> 

    <ROW AgendaLokatie="Raadzaal" AgendaTijdstip="19:30" Agendadatum="23/05/2016" AgendapuntsoortCode="COMMIES" 

AgendapuntsoortNaam="Agendapunten Commissievergaderingen" Behandelvoorstel="" BeslotenNJ="" Brondocument="ID16.01093" 

CategorieCode="" CategorieNaam="" Description="Met dit voorstel wordt beoogd de raden te laten besluiten de regionale samenwerking 

op de vier bestuursopdrachten (Havensontwikkelingen, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Destinatiemarketing en het Regionale 

Ambitiedocument) te baseren. Daarnaast is het voorstel dat voor de periode 2017 - 2020 in de meerjarenbegrotingen een bedrag van 

maximaal € 91,60 per inwoner te reserveren voor de uitvoering van de jaarlijks vast te stellen concrete projecten, uitgaande van 

provinciale cofinanciering voor eenzelfde bedrag als de regionale investeringen in dit kader. Tenslotte zijn een investeringsoverzicht en een 

convenant voor de samenwerking in het voorstel opgenomen." Expiredate="" OrgeenheidCode="" OrgeenheidNaam="" 

Poststukken="id16.01088, id16.01089, id16.01090, id16.01091, id16.01093, id16.01094, id16.01095, id16.01099, id16.01100, id16.01101, 

id16.01102, IR16.0033, IR16.0055, IR16.0056, M16.00018, M16.00021, rb16.0024, rvo16.0036" PublicerenNJ="nee" Publishdate="" 

Subject="Voorstel tot het vaststellen van de Regionale samenwerking De Kop Werkt!" Volgnr="009"/> 

    <ROW AgendaLokatie="Raadzaal" AgendaTijdstip="19:30" Agendadatum="23/05/2016" AgendapuntsoortCode="RAAD1" 

AgendapuntsoortNaam="Agendapunten Raadsvergaderingen" Behandelvoorstel="" BeslotenNJ="" Brondocument="RVO16.0029" 

CategorieCode="" CategorieNaam="" Description="De gemeenschappelijke regeling Cocensus voert belasting- en invorderingstaken van de 

gemeente Den Helder uit. Thans biedt zij haar ontwerpbegroting 2017 aan. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor 
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hierover een positieve zienswijze af te geven. Het voorstel is wegens agendatechnische redenen niet in de commissie Bestuur en Middelen 

aan de orde gekomen." Expiredate="" OrgeenheidCode="" OrgeenheidNaam="" Poststukken="id16.01034, rb16.0020, rvo16.0029" 

PublicerenNJ="nee" Publishdate="" Subject="Voorstel met betrekking tot de ontwerpbegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling 

Cocensus." Volgnr="010"/> 

    <ROW AgendaLokatie="Raadzaal" AgendaTijdstip="19:30" Agendadatum="23/05/2016" AgendapuntsoortCode="RAAD1" 

AgendapuntsoortNaam="Agendapunten Raadsvergaderingen" Behandelvoorstel="" BeslotenNJ="" Brondocument="M16.00019" 

CategorieCode="" CategorieNaam="" Description="De fracties van de PvdA, Behoorlijk Bestuur en de Vrije Socialisten dienen een motie in, 

inhoudende het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering van HVC met 

grote klem aan te dringen bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het salaris van de directie van de NV HVC aan te passen 

conform de wet, Wet Normering Topinkomens zowel voor de statutaire als de titulaire directieleden." Expiredate="" OrgeenheidCode="" 

OrgeenheidNaam="" Poststukken="M16.00019" PublicerenNJ="nee" Publishdate="" Subject="Motie over het salaris van de directie van de 

HVC." Volgnr="011"/> 

    <ROW AgendaLokatie="Raadzaal" AgendaTijdstip="19:30" Agendadatum="23/05/2016" AgendapuntsoortCode="RAAD1" 

AgendapuntsoortNaam="Agendapunten Raadsvergaderingen" Behandelvoorstel="" BeslotenNJ="" Brondocument="" CategorieCode="" 

CategorieNaam="" Description="De fracties van Vermooten en de Vrije Socialisten dienen een motie in, inhoudende het college van 

burgemeester en wethouders op te dragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor het zomerreces te komen met voorstellen om 

wijzigingen in het Uitwerkingsplan met de gemeenteraad te bespreken." Expiredate="" OrgeenheidCode="" OrgeenheidNaam="" 

Poststukken="M16.00022" PublicerenNJ="nee" Publishdate="" Subject="Motie over het Kanonnenpleintje" Volgnr="012"/> 

    <ROW AgendaLokatie="Raadzaal" AgendaTijdstip="19:30" Agendadatum="23/05/2016" AgendapuntsoortCode="RAAD1" 

AgendapuntsoortNaam="Agendapunten Raadsvergaderingen" Behandelvoorstel="" BeslotenNJ="" Brondocument="M16.00020" 

CategorieCode="" CategorieNaam="" Description="De fracties van de Stadspartij Den Helder, de VVD, het CDA, D66, de PvdA, Beter voor 

Den Helder en de ChristenUnie dienen een motie in, inhoudende het college van burgemeester en wethouders te verzoeken een totaal 

verkeersplan/inrichtingsplan aan de raad te presenteren waarin de in de motie genoemde aspecten in samenhang in beeld worden 

gebracht." Expiredate="" OrgeenheidCode="" OrgeenheidNaam="" Poststukken="M16.00020" PublicerenNJ="nee" Publishdate="" 

Subject="Motie over de verkeerscirculatie op de kop van de Beatrixstraat." Volgnr="013"/> 

    <ROW AgendaLokatie="Raadzaal" AgendaTijdstip="19:30" Agendadatum="23/05/2016" AgendapuntsoortCode="RAAD1" 

AgendapuntsoortNaam="Agendapunten Raadsvergaderingen" Behandelvoorstel="" BeslotenNJ="" Brondocument="" CategorieCode="" 

CategorieNaam="" Description="" Expiredate="" OrgeenheidCode="" OrgeenheidNaam="" Poststukken="" PublicerenNJ="nee" 

Publishdate="" Subject="Sluiting" Volgnr="014"/> 

  </ROWDATA> 

  <FILEDATA/> 

</DATAPACKET> 
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5.2 Bijlage B: tabel met classificatiecodes voor vergaderingen 

 

RIS.01 Organen  

 RIS.01.01 College BenW Twee lagere niveaus: jaar en maand 

 
RIS.01.02 Gemeenteraad Twee lagere niveaus: jaar en maand 

 
RIS.01.03 Raadscommissie Bestuur en 

Middelen 
Twee lagere niveaus: jaar en maand 

 

RIS.01.04 Raadscommissie 
Maatschappelijke Ontwikkeling 

Twee lagere niveaus: jaar en maand 

 

RIS.01.05 Raadscommissie 
Stadsontwikkeling en -Beheer 

Twee lagere niveaus: jaar en maand 

 
RIS.01.06 Presidium Twee lagere niveaus: jaar en maand 

 
RIS.01.07 Auditcommissie Twee lagere niveaus: jaar en maand 

 
RIS.01.08 Directie Twee lagere niveaus: jaar en maand 

 
RIS.01.09 Raadsbrede commissie Twee lagere niveaus: jaar en maand 

 
RIS.01.10 Agendacommissie Twee lagere niveaus: jaar en maand 

 
RIS.01.11 Werkgeverscommissie Twee lagere niveaus: jaar en maand 

 

RIS.01.12 Regionale raadscommissie 
Noordkop 

Twee lagere niveaus: jaar en maand 

RIS.02 Thema's Laagste niveau 

RIS.03 Documentsoorten  

 RIS.03.01 Besluitenlijsten B&W Laagste niveau 

 
RIS.03.02 Verordeningen Laagste niveau 

 
RIS.03.03 Ingekomen stukken Laagste niveau 

 
RIS.03.04 Uitnodiging Laagste niveau 

 
RIS.03.05 Brief Laagste niveau 

 
RIS.03.06 Nieuwsbrief Laagste niveau 

 
RIS.03.07 Kennisgeving Laagste niveau 

 RIS.03.08 Informatie Twee lagere niveaus: jaar en maand 

 RIS.03.09 Raadsinformatiebrief Laagste niveau 
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5.3 Bijlage C: Voorbeeld XML structuur GO export 

Dit voorbeeld bevat de data behorende bij één raadsvergadering. Herhaalde elementen zijn geminimaliseerd of verwijderd om een overzicht te geven. 

XML code Opmerkingen 

<EXPORT> 

<DMU> 

<name>Gemeenteraad</name> 

<meeting> 

<dateTime>11-07-2016 15:00:00</dateTime> Dit is de datum en tijd van de vergadering. 

<description/> 

<publishDate>2015-12-24</publishDate> 

Dit is de datum waarop de agenda op de website is 

gepubliceerd. 

<document id="1"> 

In dit voorbeeld zijn een dummy-id's toegevoegd bij de 

documenten. Bij een export zal hier een 4 cijferig ID staan 

dat verwijst naar het juiste PDF/A bestand 

<documentType>Onbekend</documentType> 

<fileName>Oproep raadsvergadering 11 juli 2016.pdf</fileName> 

<publishdate>2016-07-05</publishdate> 

<modified>2016-07-05 12:01:29</modified> 

<description>Oproep raadsvergadering 11 juli 2016.pdf</description> 

</document> 

<document id="2">...</document> 

<meetingItem> 

<number>7</number> 

<title> 

Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2015 en de begroting 2017 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. 

</title> 

<description> 
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De raad wordt gevraagd de zienswijze op de begroting 2017 van de Gemeenschappelijke 

Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland in te dienen bij het Dagelijks Bestuur 

van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland en kennis 

te nemen van de jaarstukken 2015. 

</description> 

<location>Raadzaal</location> 

<status/> 

<document id="1"> 

<documentType>Onbekend</documentType> 

<fileName> 

Jaarstukken 2015 en Begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling 

Gesubsidieerde Arbeid Kop va.pdf 

</fileName> 

<publishDate>2016-06-09</publishDate> 

<modified>2016-06-30 08:02:16</modified> 

<description> 

Jaarstukken 2015 en Begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling 

Gesubsidieerde Arbeid Kop va.pdf 

</description> 

</document> 

<document id="2">...</document> 

<document id="3">...</document> 

[meerdere documenten] 

<Film id="1"> 

Waarde "Film id" is altijd "1". De unieke ID die verwijst 

naar het videobestand is de "Name" (=bestandsnaam mp4 

bestand). Per vergadering is er één videobestand. 

<Name>2016-07-11-14-49-26-Gemeenteraad</Name> 

</Film> 

<filmFragment Id="1"> 

<getid>5403</getid> 
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<startTime>1930</startTime> 

Deze tijdsmarkeringen verwijzen naar begin en eind van 

het agendapunt in het videobestand. 

<StopTime>1960</StopTime> 

<speakerFragment> 

<speaker> 

<name>K.F. Schuiling</name> 

<organization>Voorzitter</organization> 

</speaker> 

<startTime>1858</startTime> 

Deze tijdsmarkeringen verwijzen naar begin en eind van 

spreekbeurt in het videobestand. 

<stopTime>1970</stopTime> 

</speakerFragment> 

<speakerFragment>...</speakerFragment> 

<speakerFragment>...</speakerFragment> 

[meerdere speakerFragments] 

</filmFragment> 

</meetingItem> 

<meetingItem>...</meetingItem> 

<meetingItem>...</meetingItem> 

[meerdere meetingItems] 

</meeting> 

</DMU> 

</EXPORT> 
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5.4 Bijlage D: Achtergrond keuze bestandsformaten. 

 

Audiovisuele bestanden zijn technisch complexer dan bijvoorbeeld een tekstbestand. De bestanden 

bestaan uit verschillende datastromen die zijn opgenomen in één containerbestand of wrapper. In 

deze wrapper zijn zowel de “kale” audio- en video als bitstream opgenomen (de essence), als 

informatie over hoe deze bitstream door software moet worden gedecodeerd
1
. Ook kan het bestand 

zijn gecomprimeerd om minder opslagruimte in te nemen. Al deze elementen hebben invloed op de 

duurzaamheid van het digitale bestand. 

Er zijn een aantal factoren die de duurzaamheid van een bestandsformaat beïnvloeden
2
. Voor de 

audio- en videobestanden die deel uit maken van de digitale raadsinformatie zijn vooral de factoren 

“openheid” en “adaptatie” relevant.  

5.4.1.1 Openheid  

Openheid gaat in dit verband over de openbare beschikbaarheid van technische specificaties en 

documentatie over een bestandsformaat. Als niet duidelijk is hoe een bestandsformaat in elkaar zit, 

kan dit een preserveringsplanning in de weg staan. 

Bij volledig open bestandsformaten worden specificaties en documentatie beheerd en gepubliceerd 

door een actieve organisatie, en zijn tools beschikbaar om bestanden te valideren (= vaststellen of ze 

voldoen ze aan de specificaties van de open standaard). Het andere uiterste is een gesloten ofwel 

proprietary formaat, een bestandsformaat waar de specificaties niet openbaar zijn en alleen geopend 

kunnen worden met software van één bepaalde leverancier. 

Er zijn allerlei tussenvormen denkbaar, bijvoorbeeld bestandsformaten die wel gepubliceerd zijn, 

maar waarvoor een licensie nodig is om ze te gebruiken, of formaten die deels open zijn, maar 

bepaalde sub-versies gesloten features bevatten. 

5.4.1.2 Adaptatie 

Adaptatie staat voor de mate waarin het bestandsformaat wordt gebruikt. Als er veel gebruikers zijn, 

zal de behoefte groter zijn om content die is vastgelegd in dat formaat duurzaam toegankelijk te 

houden. Ook is het aannemelijk dat er een meer actieve beheerorganisatie achter zit en  zal de 

standaard bij veel gebruikers langer ondersteund worden. 

Adaptatie kan wel opeens enorm afnemen, als er bijvoorbeeld een nieuwere en betere standaard 

beschikbaar komt. Adaptatie door invloedrijke partijen in het digitaal erfgoed is daarom ook een 

belangrijke factor in digitale toegankelijkheid: als de Library of Congress of Beeld en Geluid een 

bepaald formaat omarmen, zullen ze ook zorgen dat het duurzaam toegankelijk blijft. 

 

                                                           
1
 Lorrain, Emanuel. 2014. Een beknopte gids voor het kiezen van een digitaal videoformaat voor 

archiveringsbestanden. PACKED vzw. (http://www.scart.be/?q=nl/content/een-beknopte-gids-voor-het-kiezen-

van-een-digitaal-videoformaat-voor-archiveringsbestanden). 

 
2
 NDIIPP, Sustainability of Digital Formats: Planning for Library of Congress Collections 

http://www.digitalpreservation.gov/formats/sustain/sustain.shtml 
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5.4.1.3 Open standaard vs de facto standaard: 

In de praktijk is het vaak zo dat een gesloten formaat van een commerciële leverancier een hogere 

adaptatiegraad heeft dan een open bestandsformaat dat op niet commerciële basis wordt 

onderhouden. Dus hoewel een open standaard wel voor een ruime doelgroep wordt geschreven, wil 

dat niet zeggen dat deze ook feitelijk als standaard wordt opgepikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan MS 

Office (.doc, .xls etc) bestanden tegenover het open document format (.ods, .odf) of de gesloten 

Apple-formaten. Een gesloten bestandsformaat met een zeer wijde adaptatiegraad noemen we dan 

een de facto (=feitelijke) standaard. 

Als een open standaard niet veel wordt gebruikt, kan het gebeuren dat de beherende community 

minder actief wordt of ophoudt te bestaan, waardoor het bestandsformaat niet meer bruikbaar is. 

Ook als deze organisatie ophoudt te bestaan en het formaat niet meer ondersteund wordt, is de 

documentatie nog steeds beschikbaar en kan in principe nog steeds software voor deze formaten 

worden ontwikkeld. Omdat er meer mensen afhankelijk zijn van een de facto  standaard, is er een 

grotere groep belanghebbenden die er voor zorgen dat de standaard ondersteund blijft. 

5.4.1.4 Risico conversie 

Als een proces vanaf begin aan ingericht wordt, kan een bewuste keuze worden gemaakt welk 

bestandsformaat het meest geschikt is voor duurzame toegang. Als de te archiveren dataset al is 

gevormd, heb je te maken met een gegeven bronbestand. Wellicht is dit niet een open formaat met 

een goede adaptatiegraad. Er zal moeten worden beoordeeld of dit bestand geschikt is. Bij deze 

beoordeling wordt meegenomen dat conversie van de audio-videobestanden ook een risico vormt 

voor dataverlies. Bovendien kan de conversie van grote databestanden tot extra kosten leiden. De 

kosten en risico’s op dataverlies bij conversie worden afgewogen tegen de risico’s op dataverlies 

door het bestaande bestandsformaat in stand te houden. 

5.4.1.5 Afweging: 

 

Het Audiovisuele materiaal in de dataset voor dit project bestaat uit bestanden in MPEG-4 formaat 

met de H.264 (video-) en AAC (audio-) codecs. 

 

• Openheid: MPEG-4 / H.264 is een open standaard, de specificaties zijn gepubliceerd in de 

ISO/IEC 14496 standaard. Er rusten echter wel patenten op de codec. Er is een licencie nodig 

om software voor dit formaat te ontwikkelen en voor het op commerciële basis verspreiden 

van content in dit formaat.
3
 

Eventueel alternatief: Het Matroska (.mkv) formaat is een open source formaat. Het is dus 

niet alleen gedocumenteerd, maar ook vrij te gebruiken voor iedereen.  

• Adaptatie: Het MPEG-4 formaat heeft een zeer hoge adaptatiegraad, er is veel software 

beschikbaar die het formaat ondersteund. Het Matroska formaat wordt veel minder 

ondersteund.  

• Keuze: Het gebruikte AV-bestandsformaat is tot op zekere hoogte open, en heeft een hoge 

adaptatiegraad. Een eventueel alternatief zou het Matroska formaat zijn. Dit heeft echter als 

                                                           
3
 http://www.mpegla.com/main/programs/AVC/Pages/Intro.aspx; 

https://www.engadget.com/2010/05/04/know-your-rights-h-264-patent-licensing-and-you/ 
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risico een lagere adaptatiegraad: het wordt minder ondersteund. Omdat conversie 

bovendien risico’s en kosten met zich meebrengt, kiezen we voor MPEG4 als te archiveren 

bestandsformaat.  

 

De vergaderingen waarvan alleen audio is opgenomen, worden in als mp3 bestand geleverd. De 

codec maakt deel uit van het bestand (mp3 codec). 

Voor het mp3 formaat geldt ongeveer de zelfde afweging: De mp3 standaard is een open standaard, 

vastgelegd in ISO/IEC 11172-3 en ISO/IEC 13818-3.
4
 Onderdelen van mp3 zijn gepatenteerd, de 

praktische implicaties hiervan zijn echter nihil. mp3 heeft een zeer hoge adaptatiegraad. Er zijn wel 

open source alternatieven zoals Ogg Vorbis, maar gezien de risico’s van conversie kiezen we ervoor 

om het MP3 formaat te behouden. 

 

 

 

                                                           
4
 http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000012.shtml 


